
KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Mian Yang Mahaesa dan atas bantuan 
serta bimbingan berbagai pihak, akhirnya skripsi yang me« 
rupakan persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum 
dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dapat 
saya selesaikan.

Raya menyadari sepenuhnya dan telah merupakan suatu 
kodrat bahwa dalam kehidupan ini tiada yang sempurna dan 
tiada yang kekal abadi. Namun demikian, saya berusaha se- 
maksimal mungkin dengan kemampuan dalam menelaah ilmu 
pengetahuan yang ada untuk mendekati kesempurnaen. Dan 
harapan untuk diri sendiri, penulisan ini bukan merupakan 
karya yang terakhir dan mudah-mudahan dapat menjadi dasar 
di dalam mengemban segala tugas pada kehidupan yang dinamis 
untuk menyongsong hari esok yang lebih cerah.

Pada kesempatan ini, tiada kata-kata yang lebih baik 
yang dapat dipilih selain saya ucapkan rasa terima kasih 
yang tulus kepada :
pertama : Ibu Moerdiati Soebagyo, S.H. sebagai pembimbing 
yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 
dengan tekunnya hingga berakhirnya skripsi ini; 
kedua : ayahnda dan ibunda, Askar Prabowo serta empat 
saudara tercinta yang' telah memberikan dorongan dan bantuan 
materiil dan spiritual; . . . .  .. .►.
ketiga : Segenap Tri Civitas Academika Fakultas Hukum
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Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberlkan bantu- 
annya pada saat penulisan skripsi ini, baik secara langsung
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maupun secara tidak langsung;
keempat : Bapak Direktur Bank Bumi Daya Kediri beserta staf, 
yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengadakan 
wawancara dan penelitian mengenai pelaksanaan hipotik se- 
bagai jaminan kredit khususnya hipotik atas tanah hak milik 
sejak berlakunya TlUPA;
kelima : kawan-kawan tercinta yang secara tidak langsung 
telah. membantu dalam penyelesaian skripsi ini*

Akhir kata, dengan segala kekurangan-kekurangan 
yang ada mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
siapapun Juga dan menjadi amal saleh di sisi Mian Tang 
Mahaesa*

Surabaya, 27 Oktober 1984 
Indira Wibawati
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